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1. Jak píšete v závěru: „s použitím designu zakotvené teorie je nutno si uvědomit, že bylo 
potřeba odpoutat se od předpokladů a výsledků teoretické části, abych nebyla jako výzkumník 
zatížena apriorními představami o předmětu výzkumu“. Podařilo se Vám to? Co Vás na 
výsledcích výzkumu překvapilo?

2. Co pro Vás bylo při realizaci výzkumu nejtěžší?

Předkládanou práci s názvem Motivace adolescentů k sebevzdělávání a sebevýchově
hodnotím jako precizně zpracovanou a nadstandartní bakalářskou práci (především vzhledem 
k empirické části práce).

Autorka práci uspořádala do klasické dyády – teoretické a empirické části. Teoretická část 
sestává ze 3 hlavních kapitol: Motivace, Adolescence, Sebevýchova a sebevzdělávání. V první 
kapitole se autorka zabývá vymezením pojmu motivace, seznamuje čtenáře se 3 teoriemi 
motivace, zabývá se vznikem, projevy a průběhem motivace. Ve druhé kapitole se věnuje 
období adolescence v souvislosti se sledovaným tématem. Ve třetí kapitole rozebírá pojmy 
sebevýchova a sebevzdělávání, přičemž se dále zaměřuje na sebevýchovu a sebevzdělávání 
adolescentů. 

V empirické části pak čtenáři představuje vlastní, kvalitativně vedený výzkum, jehož cílem 
bylo stanovit, jaké faktory ovlivňují motivaci adolescentů k sebevýchově a sebevzdělávání. 
Autorka jako výzkumný design zvolila zakotvenou teorii, přičemž pracovala se vzorkem 10 
adolescentů, se kterými vedla polostrukturované rozhovory. Pro zpracování výsledků využila 
software MAXQDA 11.

Na práci oceňuji především:
 Zpracování teoretické části za použití relevantních zdrojů; teoretická část je 

obsahově dobře koncipovaná vzhledem k sledovanému cíli, oceňuji rovněž dobrou 
analytickou práci autorky – teorii reflektuje.

 Řádné dodržení citačních norem v celé práci a formální zpracování - vyzdvihla bych 
především přehlednou prezentaci výsledků výzkumu s grafickými výstupy.

 Za nadprůměrnou považuji zejména empirickou část práce, kterou považuji za 
ukázku výborně zpracovaného kvalitativního výzkumu. Autorka zde neužívá pouze 
některé z postupů zakotvené teorie (s čímž se často setkáváme u jiných prací), ale 
za precizního dodržení všech výzkumných postupů (se kterými čtenáře v práci 
podrobně seznamuje) skutečně dospívá k zakotvené teorii.

Za nedostatek práce lze považovat pouze krátkou diskusní část v rámci závěru. Bylo by 
vhodné diskusi výsledků uvést samostatně.

Autorce lze jen doporučit, aby se tématu věnovala i nadále a ve výzkumu pokračovala.


